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Resumo 

Introdução: Novas técnicas têm sido propostas para tratamento dolinfedema 

secundário ao câncer de mama. Dentre elas o uso do kinesiotapping se destaca com 

uma melhor opção em relação a conforto para o paciente como também facilidade 

executar suas atividades diárias.Objetivo: Verificar o efeito da aplicação do 

kinesiotapping associado à drenagem linfática manual no tratamento do linfedema. 

Sujeitos e Métodos:Estudo de caso compaciente portadora de linfedema, que será 

avaliada antes e após 10 sessões através da inspeção, perimetria e goniometria. As 

sessões constarão de drenagem linfática manual e aplicação do kinesiotappingno 

membro acometido. Resultados preliminares: Após 3 sessões foi observada 

diminuição das medidas de punho e mão e melhora na consistência do braço. 

 

Introdução  

Cerca de 450 milhões de pessoas possuem linfedema, sendo representado 

por 15% da população mundial. O linfedema é caracterizado pelo acúmulo líquido 

intersticial com alta concentração de proteínas extravasculares e extracelulares, em 

virtude de deficiência de drenagem do líquido pelo sistema linfático, acomete os 

membros superiores e inferiores gerando perda de mobilidade. (6;7;8) 

  

O tratamento de escolha para linfedema é o complexo descongestivo 

fisioterápico que é composto de drenagem linfática manual, cuidados coma a pele 

que é caracterizada por medidas higiênicas e dietéticas, compressão que pode ser 

elástica que se utiliza de luvas de média/alta compressão para manter a redução da 

circunferência do membro e a inelástica, bandagens e exercícios. No entanto, novas 

técnicas têm sido propostas visando melhorar aderência das pacientes ao 

tratamento gerando um melhor conforto e comodidade. (5;8) 

O Kinesiotapping que é uma bandagem funcional elástica sem princípios 

ativos, com espessura e peso similares à pele, o que permiti trocas gasosas, garante 

mobilidade na área muscular aplicada, proporciona uma diminuição na 

circunferência do membro edemaciado e reduz à congestão do fluxo linfático. 

(1;2;3;4) 

 



Metodologia 

Está sendo realizado um estudo de caso com uma mulher com linfedema 

após cirurgia por câncer de mama.  

 A paciente assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi 

submetidaà coleta de dados pessoais e clínicos e ao exame físico (goniometria, 

perimetria e drenagem linfática manual). 

 

Kinesiotapping 

Está sendo utilizada a bandagem elástica da marca NitreatKinesiology Tape®, 

confeccionada em algodão cirúrgico antialérgico, com 5 cm de largura. A bandagem 

é aplicada sobre o membro acometido, sendo a ancoragem colocada sobre as 

regiões de ombro e prega cubital e as fitas sobre braço e antebraço. A colocação da 

fita deve seguir o trajeto dos capilares linfáticos e a paciente deverá permanecer 

com a bandagem por até a próxima sessão (7 dias). 

 

(Figura 1) 

 

Resultados Preliminares 

Até o presente momento foram realizada 3 sessões compostas de drenagem 

linfática manual por 60 min associada a colocação do kinesiotapping. Foi observada 

diminuição das medidas de punho e mão e melhora na consistência do braço. 
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